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király állapota javult. 
(Saját tudósítónktól.) 'Nyugtalanító 'hí-

rek terjedtek el isimét, a király állapotáról. A 

jelentésekből megállapítható volt, hogy őfel-

sége 'gyöngélkedik. Rendes orvosa mellé, a 

ki egészségére vigyáz, másikat is kívánatos 

volt hivatni- hozzá, 'speciális üudóst a léleg-

zőszervek gyógyításában;. Félhivatalosan ezt 

jelentették: 

Illetékes forrásból arról értesülünk, 
hogy a királynak mintegy tizennégy nap 
óta tartó hurutos bánialma még mindig 
nem csökkeút. A királyt állandóan keze-
lő Kerzl dr. vezértörzsorvoson kivül e 
gyengélkedés föllépte óta többször vé-
tetett igénybe Ortner tanár udvari taná-
csos közreműködése is, akinek az utób-
bi papokban gyakrabban volt alkalma 
őfelsége egészségi állapotát alaposan 
megvizsgálni. A légzőszerveknek ókép-
pen megállapított hurutjához hőfokemel-
kedés is járult, amely köhögési ingerrel 
párosulva zavarja az éjjeli nyugalmat. 
Erőállapot és étvágy kielégítő. A király 
gyöngélkiedésre való tekintet nélkül szo-
kott módon intézi el a folyó kormány-
zati ügyeket és meghallgatja a szóbeli 
előterjesztéseiket; igy a mai napóra is fo-
gadta Montenuovo herceg főudvarmes-
tert, a két főhadsegödet, Stürgkh gróf 
miniszterelnököt és Haverda vezérigaz-

_gatót. 

~A nyolcvannégy esztendős aggastyán, a 

ki egészségesen is a homályos hajnal korai 

órájában kél ki egyszerű vaságyából, hogy 

már dologba lásson, miikor alattvalóinak mil-

liói még legmélyebb álmukat' alusszák, most 

ezt a kis pihenést is elveszítette. Láz és kö-

högés zavarja. Dolga végeztével fáradtan 

fekszik le és pihenetlen kél föl, hogy megint 

dologba fogjon. De fölkél és dolgozik. A mai 

napom aztán az idő is enyhére fordult és 

őfelsége, aki egész napon fönt volt és nyitott 

ablakok mellett 'munkálkodott, láthatóan fel-

üdült, köhögési roham nem bántja rná.r és 

kitűnő hangulatban van, láza egyáltalán 

nincs, ugy, hogy semmi aggodalomra nincs 

ok: őfelsége állapotában örvendetes javulás 

állott be. ' i 

Adja a jó Isten, hogy a betegsége sok-

kal kisebb legyen, mint a mi érette való 

•nyugtalanságunk. 

A mai napon ezek a jelentések érkez-

tek: 

A MAI ORVOSI JELENTÉS. 
•p 

Mától kezdve orvosi jelentéséket fognak 
kiadni a király állapotáról. Az első jelentés, 
amelyet ma délelőtt adtak ki, igv szól: 

Kerzl dr. és Ortner dr. tanár udvari ta-
nácsos kezelőorvosok által kiadott orvosi je-
lentés szerint őfelsége körülbelül tizennégy 
nap óta fönnálló váltakozó rekedtségben, a 
nagy légzőutak lázmentes hurutjában, időn-
kint való fázásban és lázas hőmérséklet emel-
kedésben szenvedett. E hónap 18-án pedig a 
jobb felső tüdőlebeny legkisebb légcsőe'laga-
zásaiban korlátolt területi sürü huru'toen-
feum képződött, őfelsége az éjszakai arany-
i g jól 'töltötte. Szubjektív állapota nem 
kedvezőtlen. A felség ma is korán kelt tol, 

hogy a szokásos módon elintézze az 'állam-
ügyeket. A délelőtt folyamán' az uralkodó 
Montenuovo herceg főudvarmestert, a két 
főhadsegédét és Tisza István gróf miniszter-
elnököt fogad'ta, a'kiik előterjesztéseket tet-
tek. 

A Neues Wiener Tagblatt e mai kom-
münikéhez még a köveíekzőket jegyzi meg: 

Ortner dr. tanár udvari tanácsos tegnap 
két izben volt a királynál. Tegnap este a 
szokásos időben feküdt le a király. Hőmér-
séklete az esti órákban 38 fok volt. A király-
naik gyakran van köhögési ingere, állapota 
azonban egyébként általában mem rossz. Ma 
reggel ismét megjelent a királynál Kerzl dr. 
és Ortner dr. A király betegségét mélyre le-
nyúló légcsőhurutban állapították meg. A ki-
rály a meghűlés ellenére dolgozószobájába 
ment és elintézte a folyó kormányzati 'ügye-
ket-. Orvosai tanácsára azonban a beszédnél 
•kímélnie kell magát. 

A KIRÁLY NEM JÖN BUDAPESTRE. 

Ferenc Szalvátor királyi herceg és Má-
ria Valéria királyi hercegnő tegnap Wail-
seeből Bécsbe érkezett. Azt a tervet, hogy 
a király a delegáció megnyitására Budapestre 
utazik, elejtették. Az uralkodót a delegáció 
megnyitásánál és a trón'beszéd föl-olvasásá-
nál a trónörökös fogja képviselni, amint erre 
már egyszer volt eset. Mint udvari körök-
ben hirllik: Ferenc Ferdinánd királyi herceg 
Konopistból ide érkezett, hogy tanácskozzék 
az uralkodóval a delegáció megnyitásánál 
való helyettesítéséről. Bécsi lapok hírével 
szemben Konopistból azt jelentik, hogy a 
trónörökös napokig Konopistban marad még. 

A BETEGSÉG KELETKEZÉSE. 

iA király március 23-án, a német császár 
Bécsbe érkezése napján eleinte ártatlannak 
látszó náthát kapott. Esős idő volt, a király 
•nyitott kocsiban tette meg az utat a penzingi 
pályaudvarra és- vissza és a vonat megérke-
zéséig fél órát várakozott a perronon, a lég-
vonatban. Ennek következtében a király 
kissé meghűlt. Kerzl /dr. elejétől fogva a leg-
nagyobb gonddal és figyelemmel kezelte a 
betegséget és remélték, hogy a meghűlés ha-
marosan elmúlik, annyival is inkább, mert 
a királyinak majdnem minden tava>sszal és 
ősszel volt ilyen jelentéktelen meghűlése. 
óvatosságból a király .még sem ment el a 
bécsi Mánnergesangverein ezredik jubiláris 
hangversenyére, holott régebben megígérte 
megjelenését. Ezúttal azonban nem teljesült 
a király gyors meggyógyulásába vetett re-
mény és mivel a király állapota rosszabbo-
dott, el kellett halasztani a királynak leányá-
nál, Mária Valéria királyi hercegnőnél 
Wallseeban húsvétra tervezett látogatását. A 
király légesőhurutot kapott és kis mértékű 
láza van. 

ÖRVENDETES JAVULÁS. 

A legújabb jelentések egyértelraüfeg a 

mellett szólnak, hogy őfelsége állapotában 

.a mai napon örvendetes javulás állott be, 

úgyannyira, hogy semmi aggodalomra sin-

csen ok. 

A király egész nap munkálkodott s or-

vosai tanácsára nem feküdt le még rövid 

ideig tartó pihenésre sem. Nyitott ablakok 

melléit dolgozott és testmozgást végzett, az 

idő rendkivül kellemes volt és láthatólag fel-

üdítette az uralkodót. Kitűnő hangulatiban 

volt, láza elmúlt. Délután három órakor 

Berchtold gróf külügyminisztert fogadta s 

a külügyminiszter egy óra hosszáig maradt 

őfelségénél és részletesen beszámolt az ab-

báziai tanácskozások eredményéről. Este 

megvacsorázott, majd lefeküdt. 

Este kilenc órakor hivatalosan jelentik, 

hogy őfelsége állapótóíban javulás állott be s 

a hőmérséklete 37.1 fokról 36.3-ra szállott le, 

igy láza nincs már. 

l i i m i H 

(Saját tudósítónktól) Hétfőn délelőtt 

tartotta a törvényhatósági bizottság Cicat-

ricis Lajos dr. főispán elraöklésévd a tiszt-

újító közgyűlést. A tisztújítás ünnepélyes ke-

retek között, minden különösebb izgatom 

nélkül ment végbe. Az érdeklődés iigen nagy 

volt. A törvényhatósági bizottság tagjai 

•csaknem teljes számban vonultak föl az ak-

tusra, a karzatot is sok érdeklődő lepte el, 

különösen hölgyek, nagyrészt a megválasz-

tott tisztviselők feleségei és hozzátartozói. 

A tisztújítás mindvégig sima, méltóságteljes 

lefolyású volt. A hangulat akkor kezdett kis-

sé élénkebbé válni, amikor a hét osztály-

jegyzői állás betöltéséne került a sor. Hirte-

len mag indült a korteskedés és egyszerre 

két-három név röpködött a levegőben. A 

többség azonban a jelölő bizottság ajánlot-

ta jelöltek méltótt 'döntött, változás tehát 

a tisztikarnak ebben a részében sem tör-

tént. A választások után a tanács, majd a 

többi 'tisztviselők hivatalos esküt tettek, az-

után a tiszteletbeli állásokat töltötték be s 

ezzel a restaurációs közgyűlés befejező-

dött. 

A közgyűlés után még egy ünnepélyes 

aktus volt. Lázár 'György dr.-t küldöttség 

kereste föl a lakásán Cicatricis Lajos dr. fő-

ispán vezetésével, aki közölte vele, hogy a 

közgyűlés egyhangú bizalommal ismét őt 

választotta polgármesterré. A polgármester 

ezután letette a hivatalos esküt, majd rö-

vid beszédet mondott, amelyben kijelentet-

te, hogy betegsége miatt programot most 

nem ad, azonban — mint mondotta — pro-

gram az ő múltja, amely pályafutása legele-

jétől kezdve a vároís szolgálatában telt el. 

Éljenzés követte a polgármester szavait. A 

polgármester lakásáról a mlagválasztoít 

tisztviselők hálaadó istentiszteletre mentek a 

bel vár osi Demeter- templomba. 

A tisztújító közgyűlést kilenc óra után 
néhány perccel nyitotta meg Cicatricis La-
jos dr. elnök a következő szia1 vakkal: 

— Van szeréncsiém a törvényhatósági 
bizottság megjelent tagjait üdvözölni. Ami-
kor a imai napra törvényszerűen egybehívott 
tisztújító széket megnyitót tnak nyilvánítom, 
felkérem' a jegyzőkönyv vezetésére Kovács 
János törvényhatósági bizottsági tag urat, 
a főügyészi szék elfoglalására pedig Gerle 
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